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Er is eveneens een video met een 
samenvatting van het verslag 

beschikbaar op de website 
www.vivaltohome.com

PROFIEL

VIVALTO HOME* biedt zelfstandige, afhankelijke of dementerende bejaarden 

een comfortabele, veilige, hartelijke en familiale leefomgeving. 

De groep, die in volle expansie is en opgericht werd in 2009, is actief in het ont-

wikkelen, verwerven, beheren en uitbaten van ‘Woonzorgcentra’ en ‘Assisten-
tiewoningen’ in België. VIVALTO HOME telt meer dan twintig residenties en stelt 

zo’n 800 VTE** tewerk.

De belangrijkste missie van VIVALTO HOME is gericht op het combineren van 
levens- en verzorgingskwaliteit voor zijn bewoners. Dit vertaalt zich in resi-

denties op mensenmaat en toegewijd verplegend, ondersteunend en logistiek 

personeel dat zich dag na dag met het nodige respect en hoffelijkheid inzet voor 

het welzijn van de bewoners.

Op lange termijn wenst de groep duurzame oplossingen aan te bieden inza-
ke het huisvesten van senioren en het hoofd te bieden aan de problematiek 

rond de toenemende levensverwachting. 

VIVALTO HOME, opgericht door Daniel Caille en Benoît della Faille, heeft 30 jaar 

erkende ervaring in de zorgsector en bedrijfsontwikkeling. Een strikt financieel 
beheer van de groep in combinatie met een grote autonomie van de directie 
van de woonzorgcentra garanderen de soliditeit van de groep en het vrijwaren 

van de best mogelijke levensomstandigheden van de bewoners.

*  Dit activiteitenverslag is uitgegeven door VIVALTO HOME PARTNERS SA, de holding-
maatschappij van de groep VIVALTO HOME, en heeft betrekking op de activiteiten van 
VIVALTO HOME PARTNERS SA en zijn dochterondernemingen (samen gedefinieerd als 
‘VIVALTO HOME’).

**  VTE - Voltijdsequivalenten

VIVALTO HOME 
verwelkomt meer dan 

2.000
bewoners in een 

comfortabele, gezellige 
leefomgeving
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Als oprichter van VIVALTO HOME belichaamde Benoît della 

Faille de waarden van de groep en plaatste hij het mense-

lijke altijd voor elke andere overweging. Sinds 2009 zette 

hij zich met bergen enthousiasme en energie in voor de 

uitbouw van de onderneming en verzamelde hij zowel 

familieleden als investeerders en medewerkers rond zijn 

project; allemaal waren ze immers overtuigd van de waar-

de ervan.

VIVALTO HOME weerspiegelt zowel de grootmoedigheid 

van Benoît della Faille als zijn kwaliteiten als captain of in-

dustry.

Hij was in eerste instantie uitermate grootmoedig, want hij 

had een enorm respect voor de bewoners en zette zich per-

manent in voor hun welzijn en comfort. Zo engageerde hij 

zich onder andere om zoveel mogelijk senioren financieel 

toegang te verlenen tot de residenties van de groep.

EERBETOON
Durf

Vertrouwen in zichzelf, in de 
anderen en in de toekomst

Vriendelijkheid tegenover iedereen, 
en in het bijzonder tegenover de 
zwakkere ouderen. Dat waren de 
gedragslijnen van Benoît della Faille, 
die ons op 2 april 2018 plots en veel 
te vroeg verlaten heeft. 

Daarenboven had hij ervoor gekozen om zich in dit jaar-

verslag vooral te focussen op het welzijn van de bewoners, 

en dat via gastronomie, het prikkelen van de 5 zintuigen 

en de menselijke relaties die ervoor zorgen dat men zich 

thuis voelt. 

En dan waren er nog zijn vaardigheden als captain of in-

dustry. Als ware visionair stelde hij vast dat de financiële 

crisis van 2008 de veiligheid van het kapitaal ernstig in het 

gedrang kon brengen. Daarom ging hij op zoek naar een 

oplossing waarmee hij het kapitaal op lange termijn kon 

vrijwaren, en tegelijkertijd de economische cycli en de ne-

gatieve effecten van de inflatie kon vermijden. Zo kwam hij 

uit bij het concept waarbij men tegelijkertijd exploitant van 

woonzorgcentra, eigenaar van residenties en verantwoor-

delijke voor het beheer ervan is. 

Benoît della Faille was de ziel van VIVALTO HOME. Maar die 

ziel zal blijven voortbestaan in al diegenen aan wie hij zijn 

humanistische waarden heeft overgedragen, alsook zijn 

visie voor de verdere groei en ontwikkeling van de groep. 

Sinds 5 april 2018 heeft de raad van bestuur een 

governancemodel ingevoerd dat het voortbestaan en de 

groei van de groep VIVALTO HOME moet verzekeren.

Daniel Caille
Voorzitter van de raad van bestuur en medeoprichter van 

Vivalto Home 
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Door Daniel Caille, voorzitter van 
de raad van bestuur en Chief 
Executive Officer sinds april 2018, en 
Guillaume Raoux, bestuurder en Chief 
Development Officer.

SAMENVATTING 2017
Wat betreft groei 
hebben we in 
Vlaanderen en 
Wallonië diverse 
overname- 
projecten lopen, 
die ons zullen 
toelaten om onze 
doelstelling van 
300 bedden over 
het hele jaar te 
bereiken. 

2017 was een jaar van 
uitzonderlijke groei 
voor Vivalto.

De groep heeft op een jaar tijd dan 

ook bijna 500 bedden overgenomen, 

wat VIVALTO HOME in staat stelt om 

verspreid over heel België meer dan 

2.000 bewoners op te vangen.

Deze nieuwe woningen bieden ons 

de mogelijkheid om onze activitei-

ten in Vlaanderen te verdubbelen en 

onze aanwezigheid in Wallonië ver-

der te verstevigen, met name in een 

regio waar we nog niet actief waren 

(Doornik).

Dankzij deze nieuwe dimensie heeft 

de groep zich een plaatsje weten te 

verwerven bij de grotere spelers in 

deze sector in België.

Daarenboven bent 
u erin geslaagd een 
opmerkelijk bedrag van 
100 miljoen euro bijeen 
te brengen.
In samenwerking met Rivage Invest-

ment, een Franse vennootschap ges-

pecialiseerd in het structureren van 

langetermijnschulden, hebben we 

een overeenkomst voor de uitgifte 

van obligaties afgesloten voor een 

totaalbedrag van 100 miljoen euro, 

waarvan 53 miljoen euro al in no-

vember 2017 ingeschreven werd. Een 

tweede schijf van maximaal 47 mil-

joen euro zal in de loop van het eerste 

semester van 2018 afgerond worden.

Dankzij deze operatie kunnen we 

een deel van ons vastgoedpark voor 

lange tijd (30 jaar) herfinancieren, en 

dat tegen een vast percentage. Hier-

door kunnen we enerzijds nieuwe 

financiële middelen vrijmaken met 

het oog op de verdere groei van de 

groep, en anderzijds een aanzienli-

jk deel van de schuld van VIVALTO 

HOME behoeden tegen het risico dat 

gepaard gaat met een stijging van de 

rentevoeten.

Hoe gaat u zich als 
nieuwe challenger in de 
sector profileren?

Nu VIVALTO HOME meer dan 2.000 

bedden telt, positioneert het bedrijf 

zich bij de belangrijkste operatoren 

van de sector in België.



VIVALTO HOME - Activiteitenverslag 2017P. 4

Het is onze ambitie om verder te 

evolueren zodat we tegen 2020 een 

3.000-tal bedden beheren, zonder 

daarbij echter afstand te doen van de 

waarden van onze groep. De bewo-

ners blijven de focus van ons project 

uitmaken, en we blijven ons inzetten 

voor de ontplooiing en het welzijn 

van onze medewerkers. Deze per-

soonsgerichte aanpak wordt onder-

steund door een duidelijke corporate 

governance en een gestructureerde 

financiële planning.

We zijn ervan overtuigd dat deze vier 

aspecten de belangrijkste elementen 

zijn voor ons verdere succes.

Hoe ziet u 2018 voor 
VIVALTO HOME?

Naast de verdere ontwikkeling zal 

2018 voor de groep VIVALTO HOME 

een jaar van zowel consolidatie als 

groei zijn.

Onze consolidatie zal zich vertalen in 

de voltooiing van de integratie van 

de vier residenties die we in de loop 

van 2017 overgenomen hebben, de 

uitvoering van diverse renovatie- of 

uitbreidingsprojecten bij bestaande 

residenties, de opening van Vivalys 

(150 bedden), ons nieuwe verzor-

gingstehuis in Brussel, en tot slot de 

tweede schijf van de herfinanciering 

gerealiseerd samen met onze partner 

Rivage Investment.

Deze consolidatie zal gepaard gaan 

met groei, aangezien we momenteel 

meerdere residenties actief aan het 

overnemen zijn.

Op dat vlak hebben we in Vlaanderen 

en Wallonië diverse overnamepro-

jecten lopen, die ons zullen toelaten 

om onze doelstelling van 300 bedden 

over het hele jaar te bereiken. 

Daniel Caille
Guillaume Raoux
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STRATEGIE EN
KERNCIJFERS
Onze ambitie: tegen 
eind 2020 een 
huisvestingscapaciteit van 
ten minste 3.000 bedden 
realiseren
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STRATEGIE
Onze ambitie: tegen eind 2020 een 
huisvestingscapaciteit van ten minste 3.000 
bedden realiseren

VIVALTO HOME richt zich tot een zo breed mogelijk pu-

bliek, met redelijke tarieven, eerder dan zich te beperken 

tot de financieel bevoorrechte elite. De residenties van de 

groep zijn dan ook geen grote, onpersoonlijke structuren, 

wel integendeel: het blijven woonzorgcentra op mensen-

maat. Bijgevolg ligt de bezettingsgraad heel hoog: meer 

dan 99 % in 20171.

Het businessmodel van VIVALTO HOME is dat van een ope-
rator die tegelijkertijd vastgoed en zorgdiensten aan-
biedt. Op die manier waakt de groep, die eigenaar is van 

al haar ‘Woonzorgcentra’ en ‘Assistentiewoningen’, over de 

kwaliteit van al haar activiteiten. 

Op lange termijn onderscheidt de groep zich eveneens 

door haar ambitie om duurzame huisvestingsoplossin-
gen voor senioren aan te bieden. Zo wil de groep de 

medicalisering van de woonzorgcentra verhogen als ant-

woord op de hogere levensverwachting. 

Na een belangrijke kapitaalverhoging in 2016 ter financie-

ring van de groeistrategie heeft VIVALTO HOME in 2017 een 

sterke financiële injectie gerealiseerd die haar groeikansen 

aanzienlijk verstevigt. Zo heeft de groep een overeenkomst 

afgesloten die haar in staat stelt om haar activiteiten voor 

een bedrag van 100 miljoen euro te herfinancieren via een 

programma voor de uitgifte van obligaties waarop door 

Rivage Investment ingeschreven is. Deze Franse autono-

me vennootschap voor het beheer van activa is gespeci-

aliseerd in de financiering van infrastructuurprojecten op 

lange termijn en handelt voor rekening van institutionele 

beleggers. 

In dit geval gaat het om een financieringsoplossing op lan-

ge termijn (op 30 jaar tegen een vast percentage) die heel 

weinig voorkomt in België. Ze verzekert de groep van een 

1 Met uitzondering van residenties die gerenoveerd werden.

grote financiële stabiliteit, de nodige bescherming tegen 

het risico dat gepaard gaat met schommelende rentevoe-

ten en de middelen om met de verdere ontwikkeling te 

kunnen doorgaan. De eerste schrijf van de herfinanciering 

werd eind 2017 afgerond voor een bedrag van 53 miljoen 

euro, en zal gevolgd worden door een tweede schijf voor 

een maximaal bedrag van 47 miljoen euro, die in de loop 

van het eerste trimester van 2018 afgerond zou worden.

In 2017 heeft VIVALTO HOME zich verder versterkt in de 

drie gewesten van het land: 

•  in Vlaanderen heeft de groep haar aanwezigheid verder 

uitgebouwd met de overname van twee residenties in de 

buurt van Kortrijk en Antwerpen; hierdoor is de porte-

feuille van de groep in Vlaanderen op twee jaar tijd van 

nul naar 25 % gegaan;

•  in de hoofdstad resulteerden de bouwwerken aan een 

nieuwe, grote residentie met 150 bedden in de opening 

van Vivalys in maart 2018;

•  en in Wallonië werden twee residenties overgenomen in 

de streek van Doornik, waar de groep nog niet actief was. 

2018 zal een belangrijk overgangsjaar voor de groep zijn, 

met o.a :

•   de voltooiing van uitbouw-, uitbreidings- of verbete-

ringswerken (waarmee in 2016 of 2017 gestart werd) 

bedoeld om de capaciteit van diverse residenties en het 

comfort van de bewoners te verhogen;

•  de voltooiing van de integratie van vier residenties die in 

de loop van 2017 overgenomen werden;

•  de verdere ontwikkeling van de groep door de overname 

van nieuwe woningen waarvoor de onderhandelingen 

momenteel lopen;

•  en het veilig stellen van de nodige financiële middelen 

om de groep in staat te stellen haar ambitie van ten min-

ste 3.000 bedden tegen eind 2020 waar te maken.
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66,1M€ 
eigen vermogen

12,4M€
operationele
EBITDAR*
*EBITDAR = 
EBITDA vóór 
huisvestingskosten

59,5M€
 omzet

1.789BEDDEN
in woonzorgcentra (WZC)

240BEDDEN
in assistentiewoningen

+28%
op één jaar

99%
bezettingsgraad
(Met uitzondering van 
residenties die gerenoveerd 
werden)

2.029
bedden op 31/12/2017

VIVALTO HOME wenst een 
referentie te worden in België 
door zich met haar filosofie 
en menselijke aanpak te 
onderscheiden van haar 
concurrenten. 

 
Balanstotaal :

203,6 M€23
Woonzorgcentra
op 31/12/2017

Geografische verdeling van het 
aantal bedden

15%
BRUSSEL

25%
VLAANDEREN

65%
WALLONIË



VIVALTO HOME - Activiteitenverslag 2017P. 8

CONTINUE 
GROEI

2017

20162015

20142013

2011

2009

2010

2012

FEBRUARI:
overname Brembloem 

en Stuivenbergh in 
Evergem.

OKTOBER:
overname Eigen-Tijd in 
Kuurne en Pic au Vent in 
Doornik.

JUNI:
overname Molenheide 
in Wijnegem vlakbij 
Antwerpen. 

MEI: 
overname Manoir du 
Ménil in Brasménil.

DECEMBER: 
overname La 
Méridienne in Meux.

SEPTEMBER: 
overname Résidence 
Fragnée in Luik.

JULI:
overname Repos Fleuri, 
Clos des Roses in Luik 
en Aux Lilas de Bonlez.

JUNI: 
overname L’Etrier 
d’argent in Sombreffe.

NOVEMBER:
overname van de 
onderneming L’Age d’Or in 
Bastenaken.

JUNI: 
overname van de 
onderneming Au Vert 
Bocage in Loncin (Ans).

MEI: 
oprichting van VIVALTO 
HOME.

NOVEMBER :
overname Floréal in 

Ukkel, Vesper in Vorst en 
Madère in Etterbeek.

FEBRUARI:
overname Centenaire in 

Châtelineau.

JANUARI: 
overname Aux 

Hirondelles in Embourg.

SEPTEMBER: 
overname 

Korenbeek in 
Brussel.

JULI:
overname La Tonnelle 

in Hannut.

JUNI:
overname La Maison 
Dieu in Wanze en Les 
Marronniers in Villers 

le Bouillet.
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Nadat de groep in 2016 voor het eerst voet aan de grond 

zette in Vlaanderen, werden dit jaar nog eens twee resi-

denties overgenomen: Molenheide in Wijnegem (vlakbij 

Antwerpen) en Eigen-Tijd in Kuurne (vlakbij Kortrijk). 

Het aantal bedden in het Vlaamse Gewest is intussen ver-

dubbeld en bedroeg op 31.12.2017 bijna 500 bedden, wat 

overeenkomt met 25 % van het totale aantal bedden van 

de groep.

In Wallonië is VIVALTO HOME neergestreken in de buurt 

van Doornik, waar het nog niet actief was, en dit met de 

overname van twee residenties: Manoir du Ménil in Bras-

ménil en Pic au Vent in Doornik. 

MOLENHEIDE 
In de Kempen, op de as Antwerpen-Turnhout, bevindt zich 

in het voormalige Kasteel Molenheide en zijn bijgebouwen 

het woonzorgcentrum Molenheide. De 150 bewoners kun-

nen er genieten van de majestueuze bomen in het prach-

tige park. 

Deze residentie zet zich in om iedereen een degelijke le-

venskwaliteit te bieden via een uitgebreide animatiewer-

king. Wekelijks komt er een mobiele winkel langs, zodat de 

bewoners zelfstandig hun boodschappen kunnen doen. 

Verder wordt er ook ingezet op diverse evenementen met 

onder andere een jaarlijkse rolstoelrace, een tuinfeest in de 

zomer, Halloween, het bal voor de bewoners en een kerst-

markt. 

4 NIEUWE 
OVERNAMES

Dankzij belangrijke investeringen in 2017 heeft VIVALTO 
HOME zijn opvangcapaciteit met 448 bedden kunnen 
verhogen, d.w.z. een toename van de portefeuille met 
28 % !
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EIGEN-TIJD
Dit woonzorgcentrum in Kuurne, vlakbij Kortrijk, tracht zich aan de wensen en behoeften van elke 

bewoner aan te passen, daarbij rekening houdend met hun gewoonten en hun eerdere levensloop.

In een apart gebouw bevinden zich een dertigtal assistentiewoningen, maar de bewoners kun-

nen op elk ogenblik ook genieten van de faciliteiten van het rusthuis (maaltijden, activiteiten …). 

Eigen-Tijd huisvest in totaal 106 bewoners.

Voor meer informatie, zie pag.19

LE MANOIR DU MÉNIL 

In Le Manoir du Ménil zijn 135 bewoners in een ge-

zellige en familiale omgeving gehuisvest. Deze resi-

dentie bevindt zich op het platteland, in het dorpje 

Brasménil, en wordt omringd door grote tuinen en 

weiden waarin damherten grazen.

Ze biedt een groot aantal formules voor de huis-

vesting van senioren: rusthuis, kortverblijf (na een 

ziekenhuisopname, tijdens vakanties ...), assisten-

tiewoning, woonzorgcentrum, en de nodige ruimte 

voor de opvang van dementerende ouderen.

Voor meer informatie, zie pag. 19
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LE PIC AU VENT

De residentie Le Pic Au Vent, die plaats biedt voor 86 bewoners, bestaat uit een 

rusthuis en 13 bungalows die als assistentiewoningen gebruikt worden. Het 

specifieke aan deze locatie is dat alle woongelegenheden zich op de begane 

grond bevinden, een configuratie bedoeld om zowel veiligheid als gezelligheid 

te creëren. De residentie is gelegen in een residentiële wijk, niet ver van het 

centrum van Doornik. 
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Vivalys: 
werkzaamheden 
en officiële 
erkenning  
Het programma van de 
werkzaamheden om een 
kantoorgebouw in Brussel om 

te vormen tot een prestigieus 
woonzorgcentrum is het 
hele jaar door voortgezet. De 
officiële erkenning werd begin 
2018 toegekend. De bewoners 
van de residenties Korenbeek 
(Sint-Jans-Molenbeek) en Les 
Fleurs (Etterbeek) waren de 
eersten die naar het nieuwe 
gebouw konden verhuizen.

ANDERE
BELANGRIJKE 
ONTWIKKELINGEN  

2017 Fondsenwerving
Via een overeenkomst voor 
de herfinanciering van de 
activiteiten ten bedrage van 
100 miljoen euro konden de 
groeimogelijkheden en de 
financiële stabiliteit van de 
groep duurzaam verstevigd 
worden! Dit betreft een 
programma voor de uitgifte 
van obligaties op 30 jaar, 
tegen een vaste rentevoet, 
waarop ingeschreven werd 
door Rivage Investment, een 
Franse vennootschap voor 
activabeheer. De eerste schijf 
van het programma werd eind 
2017 uitgegeven.
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Le Centenaire
Er werd een studie 
aangevraagd voor een 
renovatieproject van de 
residentie. 

Voortzetting
van de werken
Verder zijn ook de 
volgende uitbreidings- en 
renovatiewerken voortgezet:

•  Le Cottage Rose in Luik: 
renovatiewerken aan de technische 
infrastructuur en belangrijke 
uitbreiding voor de opvang van 30 
bijkomende bewoners; 

•  La Tonnelle in Hannut: renovatie- en 
uitbreidingswerken voor de opvang 
van 30 bijkomende bewoners;

•  Vesper in Vorst (Brussel): bouw 
van een nieuwe verdieping 
met 16 kamers en 2 nieuwe 
woonruimten ten gevolge van 
conformiteitswerken aan het 
gebouw;

•  Brembloem 2 in Evergem: 
uitbreiding van het rusthuis met 25 
bedden, met bijzonder grote kamers 
van ca. 45 m², excl. sanitair. 

In 2018 zijn meerdere 
leveringen voorzien. 

Au Vert Bocage
Zoals in 2016 besloten werd met 
betrekking tot de vernieuwing 
van het verwarmingssysteem, 
werden in 2017 zonnepanelen 
geïnstalleerd voor de 
warmwaterproductie.

La Maison Dieu
Opstart van een microwarm-
tekrachtkoppelingseenheid 
voor een milieuvriendelijkere 
verwarming en elektriciteit-
sproductie van de residentie. 

In 2017 kon zo ca. 12.000 euro 
bespaard worden op de kosten 
voor het energieverbruik, en 
dan houden we nog geen 
rekening met de ontvangen 
bedragen via de groenestroom-
certificaten. 

Nieuwe CFO
Guy Eggermont, sinds 
2010 de Chief Financial 
Officer van VIVALTO 
HOME, ging eind 2017 
op pensioen. Nadat hij de 
continue ontwikkeling 
van de groep in goede 
banen leidde, verzekerde 
hij zijn opvolging en droeg 
hij de fakkel over aan 
Nicolas Petrovic. Voor meer 
informatie, zie pag. 37
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ONZE
WOON- 
ZORGCENTRA
VIVALTO HOME startte haar 
activiteiten in Wallonië. Enkele 
jaren geleden was Brussel aan 
de beurt en momenteel kent de 
groep ook een snelle opgang in 
Vlaanderen.
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EÉN VISIE EN 
GEMEENSCHAP-
PELIJKE 
WAARDEN  
De teams van VIVALTO HOME delen eenzelfde visie: het 

aanbieden van de best mogelijke levenskwaliteit aan be-

woners, in functie van hun gezondheid en hun autonomie.

Onze woonzorgcentra bestaan in hoofdzaak uit woonzorg-

centra (WZC), maar daarnaast bieden we ook meer dan 240 

bedden in assistentiewoningen aan. 

In de loop der jaren groeide VIVALTO HOME geleidelijk 

aan uit tot een netwerk van residenties die uitblinken op 

gebied van zorgverlening en beheer. Dit garandeert de 

duurzaamheid van de werking. VIVALTO HOME hecht in-

derdaad veel belang aan de kennis en het mededogen van 

haar medewerkers. Tegelijkertijd behoudt elke residentie 

een grote autonomie en ondernemersgeest, zonder daar-

bij de gemeenschappelijke waarden en gedragslijnen uit 

het oog te verliezen. 

Om zijn portefeuille uit te breiden, verwerft VIVALTO 

HOME hoofdzakelijk kleine, bestaande structuren om deze 

vervolgens uit te breiden en ervoor te zorgen dat ze blij-

ven bestaan. De verworven residenties krijgen een nieuw 

concept, worden gerenoveerd en meestal vergroot om nog 

beter te kunnen inspelen op de noden van de bewoners 

en te voldoen aan de normen van de federale en regionale 

overheden.

Wanneer de overgenomen residenties niet voldoen aan de 

ontwikkelingsvoorwaarden, bouwt VIVALTO HOME nieu-

we, comfortabele gebouwen voor de bewoners. 

Dit is bijvoorbeeld het geval in Brussel, waar in 2017 een 

groot renovatieproject plaatsvond waarbij een kantoor-

gebouw omgevormd werd tot een residentie voorzien 

van alle comfort. In het nieuwe woonzorgcentrum Vivalys 

zullen we vanaf maart 2018 de bewoners van twee oude 

residenties (Les Fleurs en Korenbeek) in de beste omstan-

digheden kunnen onderbrengen, alsook nog enkele nieu-

we bewoners.

ONZE WOONZORGCENTRA
BESTAAN IN HOOFDZAAK

UIT WOONZORGCENTRA
(WZC), MAAR DAARNAAST 

BIEDEN WE OOK MEER
DAN 240 BEDDEN IN

ASSISTENTIEWONINGEN
 AAN. 



VIVALTO HOME - Activiteitenverslag 2017P. 16

ONZE 
RESIDENTIES 
in de drie gewesten 

 L’Âge d’Argent** TENNEVILLE 

 L’Âge d’Or  BASTOGNE

 Les Ardenelles SOMBREFFE

 Aux Hirondelles EMBOURG

 Au Vert Bocage LONCIN

 Aux Lilas de Bonlez BONLEZ

 Brembloem EVERGEM

 Le Centenaire CHÂTELET

 Le Clos des Roses POULSEUR

 Cottage Rose LIÈGE

 Eigen-Tijd* KUURNE 

 L’Étrier d’Argent SOMBREFFE

 Floréal UCCLE

 La Maison Dieu WANZE

 Le Manoir du Ménil* BRASMÉNIL

 Le Marronnier VILLERS-LE-BOUILLET

 La Méridienne MEUX

 Molenheide* WIJNEGEM

 Le Pic au Vent* TOURNAI

 Stuivenberg EVERGEM

 La Tonnelle HANNUT

 Vesper FOREST

 Vivalys*** WOLUWE ST-LAMBERT 

 * Overnames in 2017    ** Overname in 2018    *** Opening in 2018
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TEN DIENSTE VAN 
HET WELZIJN VAN 
DE BEWONERS
We heten u van harte welkom 
in onze residenties. Hoe kiest u 
best een woonzorgcentrum of een 
assistentiewoning? Ervoor zorgen 
dat u zich thuis voelt in uw nieuwe 
leefomgeving, goed kunt eten en 
uw vijf zintuigen geprikkeld worden 
om zo zelfstandig mogelijk te blijven 
functioneren: dat zijn drie fundamentele 
punten waaraan VIVALTO HOME heel 
wat aandacht besteedt. 

We nodigen u uit om eens een kijkje 
te nemen in drie van onze residenties, 
zodat u zelf kunt zien hoe dit zich in de 
dagelijkse gang van zaken vertaalt.
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Net als in alle residenties die deel uitmaken van de groep, 

zetten ook de teams van Le Vert Bocage vlakbij Luik, Ei-

gen-Tijd bij Kortrijk en Le Manoir du Ménil bij Doornik zich 

met hart en ziel in om de bewoners een aangename en ge-

zellige woonomgeving te bieden.

Om zich in onze residenties goed te voelen en zich te kun-

nen ontplooien, moeten de bewoners de juiste zorg en 

aandacht krijgen. Al bij de eerste aanblik vallen het comfort 

en de netheid op waarvoor de ondersteunende teams in-

staan. 

Verder is er ook een kwalitatief hoogstaande gepersonali-

seerde verzorging, die verleend wordt door ervaren teams 
van verzorgend en paramedisch personeel, verpleegkun-

digen, zorgkundigen, logopedisten, kinesitherapeuten, 

ergotherapeuten, specialisten inzake revalidatie bij psychi-

sche en motorische aandoeningen … De meeste leden van 

het verplegend personeel hebben een specifieke opleiding 

gevolgd in geriatrie, palliatieve zorgen of wondverzorging. 

Deze kennis kunnen ze ook continu actualiseren en verder 

ontwikkelen via het programma voor levenslang leren dat 

we binnen de groep uitwerkten. 

In Le Vert Bocage heeft directrice Valérie-Anne Fraylich in de 

gangen tablets met touchscreen laten installeren waarmee 

op een efficiënte en beveiligde manier gegevens gedeeld 

kunnen worden: de leden van het verzorgende team ge-

bruiken ze om hun interventies te registreren en om na te 

gaan wat er al gedaan is en wat nog gedaan moet worden. 

OM ZICH IN ONZE
RESIDENTIES GOED

TE VOELEN EN ZICH TE
KUNNEN ONTPLOOIEN, 

MOETEN DE BEWONERS
DE JUISTE ZORG EN

AANDACHT KRIJGEN.
AL BIJ DE EERSTE

AANBLIK VALLEN HET
COMFORT EN DE NETHEID

OP WAARVOOR DE
ONDERSTEUNENDE 

TEAMS INSTAAN. 

JE THUIS 
VOELEN IN ONZE 
RESIDENTIES 
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“We kunnen 
rekenen op heel 

wat vrijwilligers, 
bijvoorbeeld 

om samen met 
de bewoners de 

kerstmarkt te 
bezoeken of de 

bar te bemannen 
tijdens de 

aperitiefconcerten”
Philip Minnaert,

Directeur van Eigen-Tijd

JE THUIS 
VOELEN IN ONZE 
RESIDENTIES 

In Eigen-Tijd organiseert hoofdver-

pleegkundige Betty De Groote, een 

dagelijks consultatiegesprek waar-

bij vragen van naasten beantwoord 

worden, bijvoorbeeld over palliatieve 

zorgverlening. 

In Le Manoir du Ménil maakt een van 

de kinesiologen gebruik van sofrolo-

gie om zowel lichamelijke als mentale 

kwaaltjes bij de bewoners en het per-

soneel te verlichten.

Tot slot zetten attente en inventieve 

animatoren zich continu in om een 

gediversifieerd entertainment aan te 

bieden ter bevordering van een soci-

ale leefomgeving. 

En vergeten we ook niet de leiding-
gevende teams die het geheel in 

goede banen leiden.

In elke residentie kent iedereen el-

kaar, want er is heel weinig verloop 

qua personeelsbezetting en de resi-

denties zijn op mensenmaat; op die 

manier kunnen makkelijk vertrou-

wensrelaties gecreëerd worden. De 

aangename werkomgeving en con-

structieve arbeidsverhoudingen spo-

ren aan om zich op lange termijn te 

engageren en diepgaande relaties te 

vormen.  

Je vrij en geliefd voelen

Je ergens thuis voelen betekent ook 

dat men keuzes kan maken in functie 

van de eigen wensen en smaken: aan 

een bepaalde activiteit deelnemen, 

vrije toegang hebben tot een biblio-

theek of spelotheek, kunnen genie-

ten van een tuin …

De senioren in de assistentiewonin-

gen kunnen ook altijd in de woon-

zorgcentra terecht om er aan de ac-

tiviteiten deel te nemen of om van 

bepaalde diensten gebruik te maken 

(waar de beide huisvestingsformules 

aangeboden worden, gaat het door-

gaans om aparte gebouwen, die ech-

ter wel bij elkaar in de buurt liggen).

In Eigen-Tijd werkt men ondertussen 

al 10 jaar volgens het concept van de 

‘open woning’, waarbij dementerende 

ouderen samenleven met de andere 

bejaarden, en dus niet in een afzon-

derlijke vleugel van het gebouw. 

Daarbij is het de bedoeling dat ze zich 

thuis voelen en niet de drang krijgen 

om het gebouw te verlaten. Om een 

dergelijke visie waar te maken, is een 

bijzonder hecht personeelsteam no-

dig dat te allen tijde waakzaam blijft. 

In Le Vert Bocage worden demen-

terende ouderen begeleid door een 

specifiek team dat aangepaste activi-

teiten voor hen bedenkt, ook tijdens 

het weekend. 

Feestvieren en zeker zijn 
van een luisterend oor

Feestvieren is uitstekend voor de 

moraal. In de residenties worden dan 

ook verschillende soorten feestjes 

georganiseerd: verjaardagen, aperi-

tiefconcerten, de traditionele feestjes 
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voor Kerstmis, Nieuwjaar, carnaval, 

Pasen, inclusief de bijbehorende de-

coraties en maaltijden... 

“Hiervoor kunnen we ook rekenen 

op heel wat vrijwilligers. Bijvoor-

beeld om samen met de bewoners de 

kerstmarkt te bezoeken of de bar te 

bemannen tijdens de aperitiefconcer-

ten”, verduidelijkt Philip Minnaert, de 

directeur van Eigen-Tijd.

Je mening kunnen zeggen en zeker 

zijn van een luisterend oor zijn even-

eens erg belangrijk. In Le Vert Bocage 

komt eenmaal per kwartaal de Bewo-

nersraad bijeen. Tijdens die gelegen-

heid kunnen ze duidelijk maken wat 

hen al dan niet bevalt en voorstellen 

doen voor animaties of het menu. 

Eten is een van de eenvoudige ge-

neugten van het leven die men op 

eender welke leeftijd weet te appre-

ciëren. Ook bij senioren neemt de 

Je ergens thuis 
voelen betekent ook 
dat men keuzes kan 

maken in functie 
van de eigen wensen 

en smaken: aan een 
bepaalde activiteit 

deelnemen, vrije 
toegang hebben tot 

een bibliotheek of 
spelotheek, kunnen 

genieten van
een tuin enz.

In contact 
blijven met de 

familieleden
Voor al wie niet in staat is om 

regelmatig een bezoek te 
brengen aan een familielid, 

heeft VIVALTO HOME ‘Famileo’ 
gecreëerd, een sociaal netwerk 

waarop berichten en foto’s 
gepost kunnen worden om zo 

de banden met familieleden 
en vrienden te onderhouden. 

Elke residentie kan op dit 
netwerk een gesloten groep 

creëren, waarin berichtjes 
voor feesten, uitstappen, 
activiteiten en dergelijke 

ontvangen en verzonden 
kunnen worden. De residenties 

kunnen deze berichten dan 
regelmatig bundelen in een 

soort informatieblad voor de 
bewoners. 
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een heeft zijn eigen specialiteiten. En 

verder proberen we ook regelmatig 

eens nieuwe smaken uit”, vertelt Eric 

Sieg, de chef-kok van Le Vert Bocage, 

die er al sinds 2001 trouw de dienst 

uitmaakt. Het is inderdaad belangrijk 

dat de smaakpapillen steeds opnieuw 

gestimuleerd worden, anders zouden 

bepaalde bewoners zich al snel tevre-

den stellen met steeds dezelfde en 

weinig evenwichtige maaltijden, wat 

hun gezondheid zeker niet ten goede 

komt. 

Om overal dezelfde kwaliteit te kun-

nen garanderen, werkt de groep 

VIVALTO HOME samen met een cen-

trale aankooporganisatie die de koks 

van alle ingrediënten voorziet die 

nodig zijn voor de geplande menu’s. 

De koks kunnen hun bestellingen 

aan de aankoopcentrale bezorgen 

via een online app, maar ze kunnen 

ook producten bij plaatselijke winkels 

aankopen: bakkers, slagers, groen-

tetelers …, uiteraard steeds binnen 

het toegewezen budget. Dit budget 

maaltijd een belangrijke plaats in om 

enige structuur te bieden aan het 

verloop van hun dag. Daarom onder-

houdt VIVALTO HOME het concept 

van het ‘lekker eten’. Bovendien heeft 

een evenwichtige voeding ook een 

rechtstreekse impact op de gezond-

heid en de stemming van de bewo-

ners. Industrieel bereide gerechten 

van mindere kwaliteit zijn dan ook 

uit den boze. Elke residentie beschikt 

over eigen koks die de menu’s opstel-

len en daarbij zoveel mogelijk voor 

verse seizoensproducten kiezen. 

De koks van de verschillende residen-

ties komen regelmatig samen om de 

menu’s voor de komende periode 

samen te stellen, rekening houdend 

met de opmerkingen van de bewo-

ners. Vlees, vis, groenten, granen, 

fruit en desserts: op de kaart is van 

alles terug te vinden. “Elke kok inter-

preteert het menu in functie van wat 

zijn bewoners lekker vinden. In Luik 

en Doornik eet men dus niet altijd 

hetzelfde als in Gent of Brussel! Ieder-

“We koken niet 
voor onszelf, 

maar wel voor 
de bewoners. En 

daarbij moeten 
we ons afvragen 

wat een 80-jarige 
in zijn jeugd zou 

eten”
Eric Sieg,

chef-kok van Le Vert Bocage

HET GENOT
OM LEKKER TE ETEN
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“Ik ben 
bijzonder trots 
op mijn team!”

Philip Minnaert, 
Directeur van Eigen-Tijd

“Mijn collega-
kok en ikzelf 
helpen het 
zaalpersoneel 
bij het 
opdienen van 
de maaltijden 
die we bereid 
hebben.”

maar indien nodig kan dat aangepast 

worden. Als iemand bijvoorbeeld 

geen tomaten lust, zorgen we ervoor 

dat die door een andere groente ver-

vangen worden. Zowel de bewoners 

als het personeel en ook ikzelf eten 

wat de kok bereid heeft, en dat is 

steeds erg goed.” 

In Le Manoir du Ménil wordt dan weer 

gekozen voor een ‘bistronomie’ op 

basis van streekproducten.

Ook de bedlegerige personen en 

mensen met slikproblemen, worden 

niet vergeten. Zij krijgen een maaltijd 

in een aangepaste vorm voorgescho-

teld, waarbij alle voedingsmiddelen 

voorafgaand gemengd zijn en mooi 

afzonderlijk op het bord geserveerd 

worden. En ook met de verschillen-

de diëten wordt rekening gehouden: 

glutenvrij, lactosevrij, geen eieren, 

voor diabetici … Kortom: voor iedere 

maaltijd moet steeds over verschillen-

de bereidingen nagedacht worden.

wordt bepaald naargelang het aantal 

eters en de prijzen die in de residen-

ties gehanteerd worden.

Rekening houden met 
smaken

“We koken niet voor onszelf, maar wel 

voor de bewoners. En daarbij moeten 

we ons afvragen wat een 80-jarige 

in zijn jeugd zou eten”, verduidelijkt 

Eric Sieg. “Mijn collega-kok en ikzelf 

helpen het zaalpersoneel bij het op-

dienen van de maaltijden die we be-

reid hebben. Zo kunnen we een per-

soonlijke relatie opbouwen met onze 

‘klanten’ en ook meteen feedback krij-

gen over de menu’s. Het gerecht dat 

het vaakst gevraagd wordt? Mosselen 

met frieten. ”

“Ik ben bijzonder trots op mijn team!”, 

voegt Philip Minnaert, de directeur 

van Eigen-Tijd, daar nog aan toe. “We 

trachten de smaken van iedereen te 

respecteren: er is telkens één menu, 
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“Dit is vooral 
bedoeld om 
het sociale 
leven binnen 
het domein te 
versterken door 
regelmatig de 
kleuterschool uit 
de buurt naar de 
kinderboerderij 
te halen, samen 
met de bewoners”
Giordano Calanni, directeur

DE 5 ZINTUIGEN 
PRIKKELEN 

Om zo goed mogelijk in conditie te 

blijven, moet men zijn 5 zintuigen, 

geheugen en lichaam onderhouden, 

alsook zijn contacten met de ande-

ren. Daarom organiseren de anima-

toren en het verzorgende personeel 

heel wat activiteiten, waaraan ieder-

een vrij kan deelnemen. 

In Le Vert Bocage ontbreekt het de 

animatrices nooit aan ideeën en 

worden dagelijks dan ook vier ver-

schillende activiteiten aangeboden. 

Lichte gymnastiek en semi-dynami-

sche gymnastiek, balspelen ter be-

vordering van de teamspirit en als 

lichaamsbeweging, geheugen- en 

gezelschapsspelen (muziekquizzen, 

lotto, scrabble) om het geheugen te 

trainen, en de wekelijkse workshop 

‘Het infomoment’ waarin de bejaar-

den de laatste nieuwtjes te horen 

krijgen en over actuele onderwerpen 

kunnen debatteren.

Laten we ook de doe-het-zelfactivitei-

ten niet vergeten: workshops haken, 

breien, koken, mandala’s …

Binnen het thema welzijn zijn er re-

laxatieoefeningen, therapeutische 

baden, massages, handverzorging 

met manicure en lakken van de na-

gels. Dan is er nog de workshop tan-

gotherapie, die gegeven wordt door 

een van de animatrices die zelf danst.

Verder zijn er ook uitstappen voor de 

ouderen die nog voldoende valide 

zijn, bijvoorbeeld naar de bioscoop 

of naar locaties die bepaalde herin-

neringen oproepen. En om te ver-

zekeren dat iedereen af en toe ook 

nog eens kan gaan shoppen, wordt 

in de residentie soms voor één dag 

een boetiek ingericht met kleding of 

schoenen. 

In Eigen-Tijd is een herinneringszaal 

ingericht, die specifiek bedoeld is om 

de zintuigen te trainen. Ook in het 

woonzorgcentrum worden de bewo-

ners gestimuleerd om zich te oriën-

teren aan de hand van hun zintuigen. 

Daartoe is de verlichting enigszins 

aangepast: in de kamers werd ge-

kozen voor warm licht, terwijl in de 



VIVALTO HOME - Activiteitenverslag 2017 P. 25

gangen koud licht gebruikt wordt als 

verwijzing naar de buitenomgeving. 

In diezelfde optiek wordt in de ver-

schillende ruimten ook met kleurco-

des gewerkt.

VIVALTO HOME 
stimuleert de creativiteit

Er is geen gebrek aan ideeën in Le 

Manoir du Ménil! Naast de klassieke 

activiteiten worden ook collectieve of 

individuele relaxatiesessies georgani-

seerd, waarbij men zich richt op de 5 

zintuigen; samen met een pottenbak-

ker uit de omgeving wordt een work-

shop pottenbakkerij ingericht; en 

in de workshops ‘Leven van alledag’ 

kunnen de bewoners voeling houden 

met enkele vertrouwde dagelijkse ac-

tiviteiten: zo kunnen ze bijvoorbeeld 

na het ontbijt helpen afwassen of ser-

vetten plooien, of krijgen ze de kans 

om nog eens een taart te bakken of in 

de tuin te werken. 

Aangezien deze residentie zich op 

het platteland bevindt, hebben veel 

van de bewoners in het verleden te 

maken gehad met een tuin of dieren. 

Eenmaal per maand kunnen diege-

nen die dat wensen naar de markt 

gaan. Daarbij worden ze vergezeld 

van een ezeltje dat hun boodschap-

pen op de terugweg draagt. 

In 2017 werd, na een voorstel van een 

zorgkundige om een soort verzorging 

via contact met dieren te ontwikke-

len, de basis gelegd voor een project 

 

 

rond een kinderboerderij. Dit project 

wordt momenteel bestudeerd. In het 

park en de weiden rond de residentie 

zouden naast de damherten, die er al 

heel lang grazen, ook pony’s, scha-

pen en kippen gehouden kunnen 

worden. 

“Dit is vooral bedoeld om het sociale 

leven binnen het domein te verster-

ken door regelmatig de kleuterschool 

uit de buurt naar de kinderboerderij te 

halen, samen met de bewoners”, ver-

duidelijkt directeur Giordano Calanni. 

Om zo goed mogelijk 
in conditie te 

blijven, moet men 
zijn 5 zintuigen, 

geheugen en lichaam 
onderhouden, alsook 
zijn contacten met de 

anderen. 
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MAATSCHAPPELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID

Onze leidinggevende teams, maar 

ook ons verzorgend en ondersteu-

nend personeel verdienden hun spo-

ren jaren voor ze deel uitmaakten van 

onze groep. Onze woonzorgcentra 

hebben elk een uniek kader en een 

unieke identiteit. De groep heeft een 

diepgaand respect voor de geschie-

denis en de cultuur van familiebedrij-

ven. Het is dus niet de bedoeling om 

de residenties te gaan uniformiseren. 

Wel integendeel: de directrices en 

directeurs van de woonzorgcentra 

behouden opvallend veel autonomie 

in hun dagelijkse bestuurstaken. De 

groep helpt hen om de infrastructuur 

aan te passen aan de toekomstige no-

den en kwaliteitsnormen. 

Door haar residenties uit te breiden 

en te moderniseren, creëert VIVALTO 

HOME lokale en stabiele jobs, waar-

HET WELZIJN OP HET 
WERK BEVORDEREN
De bewoners een aangenaam 
thuisgevoel bezorgen, is pas 
mogelijk als de teams zich 
betrokken voelen bij hun dagelijkse 
werkzaamheden. Daarom moedigt 
VIVALTO HOME de teams aan om 
hun vaardigheden te ontwikkelen en 
richten we ons steeds op het welzijn 
van iedereen.
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bij rekening gehouden wordt met het gezinsleven van de 

medewerkers. Zo kunnen ze indien gewenst gemakkelijk 

deeltijds werken. 

Ook het feit dat er geëvolueerd wordt richting een grote-

re medicalisering, vormt een nieuwe uitdaging voor het 

verzorgend personeel en is een dankbare taak. 

Opleidingen op maat

Naargelang de uitgeoefende beroepsactiviteit worden 

door de gewestelijke overheden een bepaald aantal oplei-

dingsdagen per jaar opgelegd: zo moeten verpleegkundi-

gen in Brussel en Vlaanderen 4 dagen/jaar een opleiding 

volgen. Om haar teams in staat te stellen hun vaardighe-

den continu te ontwikkelen, heeft VIVALTO HOME een 

opleidingsprogramma via e-learning ingevoerd. Elk perso-

neelslid heeft toegang tot verschillende opleidingen waar-

mee ze hun kennis op peil kunnen houden en de nieuwe 

regels en methodes kunnen aanleren. 

Elke opleiding wordt op locatie en tijdens de werkuren ge-

geven. Alle modules worden met zorg geselecteerd, zodat 

ze zowel interessant als gediversifieerd zijn. Na elke sessie 

moet de deelnemer met succes een onlinetest afleggen, 

zodat de opleiding gevalideerd kan worden.

Risico voorkomen

Welzijn en veiligheid op het werk zijn twee punten die de 

groep heel ernstig neemt. Viermaal per jaar komen de pre-

ventieadviseurs van de residenties bijeen om de nieuwig-

heden op wetgevend vlak te bespreken en één bepaald 

DE MATE VAN WELZIJN
OP HET WERK BLIJKT

UIT DE ERG LAGE
AFWEZIGHEIDSGRAAD:

<3,5 %
(versus 5,5 % in 2017 op nationaal 
niveau volgens een studie van SD 

Worx bij 660.000 werknemers)
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OM ZORG TE DRAGEN VOOR ZIJN BEWONERS, STELT VIVALTO 
HOME ZO’N 1.200 PERSONEN1  TEWERK, WAARBIJ VOOR DE 
BELANGRIJKSTE BEROEPEN ONGEVEER:

1 Wat neerkomt op ongeveer 800 voltijdsequivalenten (VTE).

250
VERPLEEGKUNDIGEN

500
ZORGKUNDIGEN

100 
KINESITHERAPEUTEN, 
ERGOTHERAPEUTEN, 
LOGOPEDISTEN EN ANIMATOREN

200
SCHOONMAAK- EN 
ONDERHOUDSSPECIALISTEN

75
KEUKENMEDEWERKERS

50
ADMINISTRATIEVE 
MEDEWERKERS

thema in detail te bekijken, bijvoor-

beeld de invoering van de verplich-

ting om in de residenties schoenen 

met antislipzolen te dragen. Alle nut-

tige informatie wordt nadien gebun-

deld en aan de teams meegedeeld. 

Welzijn op het werk leidt tot stabiele 

en hechte teams. Een cruciaal punt 

voor het welzijn van de bewoners. 

Zo worden in Le Vert Bocage bijvoor-

beeld al enkele maanden zitmassage-

sessies van twintig minuten ingericht 

voor de verschillende teams. Deze 

sessies vinden plaats tijdens de werk-

pauzes.

De gemiddelde anciënniteit bij VI-

VALTO HOME bedraagt 11 jaar, wat 

uitzonderlijk is in onze sector!

+60 %
van de directie 
van de 
woonzorgcentra 
bestaat uit 
vrouwen.

Genderdiversiteit: 
bij VIVALTO HOME 
is er sprake van een 
hoge vrouwelijke 
bezettingsgraad op 
directieniveau van de 
residenties:
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WAKEN OVER HET 
GOEDE BEHEER VAN 
ONZE RESIDENTIES
Het manage-
mentteam van 
VIVALTO HOME 
hecht bijzondere 
aandacht aan het 
goede beheer van 
elke residentie. 
Er wordt gewag gemaakt van een bij-

zonder precieze verslaggeving waar-

mee de stand van zaken dagelijks 

opgevolgd kan worden in functie van 

talrijke performantie indicatoren.

De directeurs en directrices van de 

woonzorgcentra bespreken maan-

delijks de financiële resultaten en 

de voorziene bedragen met het ma-

nagement van de groep. Het bud-

get wordt jaarlijks vastgelegd, in 

samenspraak met de directeur van 

het woonzorgcentrum, die de noden 

van het woonzorgcentrum het bes-

te kent. Het directiecomité legt zich 

dan weer toe op het uittekenen en 

opvolgen van het investeringsplan 

voor renovaties, uitbreidingen en het 

onderhoud van de infrastructuur. Het 

comité onderhoudt eveneens de rela-

ties met het Riziv (lees hieronder meer).

Deze gestroomlijnde organisatie 

moet het welzijn van de bewoners 

bevorderen. Meer geld uitgeven dan 

initieel vastgelegd werd, is uit den 

boze. Met het goede beheer wensen 

we in de eerste plaats de levenskwa-

liteit van de bewoners en de vaar-

digheden van onze medewerkers te 

vrijwaren. 

Welke financiële steun 
verleent de staat aan 
woonzorgcentra?

Om een zo groot mogelijk aantal se-

nioren op financieel vlak toegang te 

verlenen tot woonzorgcentra (WZC) 

en rusthuizen, ondersteunt het Riziv 

de financiering van de salariskost van 

het verzorgende personeel (tot onge-

veer 90 %). 

In functie van het aantal residenten 

en hun niveau van autonomie of af-

hankelijkheid ontvangt elk WZC een 

bedrag dat overeenkomt met het 

aantal verzorgende personeelsleden 
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Er zijn andere 
woonoplossingen 
nodig voor 
senioren met een 
lichtere
afhankelijkheid, 
zoals cohousing, 
assistentie-
woningen en 
thuiszorg.

dat nodig is om de zorgen aan de re-

sidenten te verstrekken.

De WZC creëren op die manier ar-

beidsplaatsen en storten ongeveer 

2/3 van de ontvangen middelen te-

rug aan de Staat onder de vorm van 

sociale lasten en fiscale voorafhou-

dingen. De globale kost voor de ge-

meenschap blijft dus relatief klein, 

vooral als men rekening houdt met 

de indirecte belastingen die betaald 

worden door de genieters van de 

subsidies. 

De financiële stromen tussen de fede-

rale staat en de gewesten als gevolg 

van politieke keuzes doen evenwel 

vragen rijzen. De geldstromen van-

uit het Riziv worden vandaag niet 

direct gedekt door de sociale en fis-

cale inkomsten vanuit de sector. De 

regionalisering van het Riziv en het 

behoud op federaal niveau van de 

thuisverzorging creëert bovendien 

ongewenste secundaire effecten en 

belangenconflicten.

En morgen?

Om de langere levensverwachting 

het hoofd te bieden, moeten we 

verder evolueren. De huidige en toe-

komstige infrastructuur moeten meer 

gemedicaliseerd worden en voorbe-

houden aan de meest afhankelijke se-

nioren, want het is niet haalbaar om 

het verblijf in WZC van alle senioren 

te financieren. Rekening houdend 

met een verdubbeling van het aan-

tal 80+’ers tegen 2040 zou men het 

aantal bedden moeten verhogen van 

150.000 naar 300.000. Dat komt over-

een met de bouw van één woonzorg-

centrum met meer dan 100 bedden 

per week, 20 jaar lang. 

Er zijn dus andere woonoplossingen 

nodig voor senioren met een lichtere 

afhankelijkheid, zoals cohousing, as-

sistentiewoningen en thuiszorg.
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De activa vormen 
de komende 30 
jaar geen enkel 

bezettingsrisico. 
Er is geen sprake 

van leegstand.

ONZE INVESTEERDERS 
INFORMEREN OVER DE 
EVOLUTIE VAN ONZE 
OMZET

Gezien de snelle groei van de groep 

en de diversificatie van haar financie-

ringsbronnen wenst VIVALTO HOME 

haar financiële communicatie te 

professionaliseren om transparant te 

informeren over de gang van zaken 

van de groep. Dat blijkt uit ons activi-

teitenverslag. Het financiële rapport, 

inclusief de geconsolideerde jaarre-

kening en statutaire rekeningen, is 

eveneens beschikbaar op aanvraag.

Ons business model als aanbieder 
van vastgoed en gezondheidskun-
dige verzorging van de mens vol-
doet aan de verwachtingen inzake 
soliditeit en behoud van de kapitaal-

opbrengst. 

In de eerste plaats behelst de schul-

denlast van de onderneming uitslui-

tend het vastgoed, grotendeels met 

een vaste rentevoet en op erg lan-
ge termijn. Dit zorgt voor een erg 
doeltreffende bescherming tegen 
inflatie, die op lange termijn steeds 

mogelijk is. 

Vervolgens maakt de tussenkomst 

van de Staat in de terugbetalingsre-

geling van de zorgverlening aan de 

bewoners en de financiering van hun 

verblijfskosten via hun pensioen onze 

sector onafhankelijk van econo-

mische cycli en veilig in tijden van 
recessie.

Het in eigen bezit hebben van onze 

residenties ligt aan de basis van onze 

waardecreatie en het beheer van ons 

ondernemingsrisico: de activa vor-

men de komende 30 jaar geen enkel 

bezettingsrisico. Er is geen sprake van 

leegstand en de continue modernise-

ring van onze infrastructuur is gega-

randeerd.

De financieringsstrategie van onze 

ontwikkeling is gebaseerd op het 

aangaan van vastgoedleasings, wat 

beantwoordt aan onze doelstellin-

gen: scheiding van ons statuut als 

vastgoed-/zorgspeler en herfinancie-

ring van overnames. 

Twee polen van 
waardecreatie

Vastgoed

VIVALTO HOME ontwikkelde een spe-

cifieke expertise op het vlak van vast-

goed om in te spelen op de recente 

behoeften inzake de afhankelijkheid 

van sommige 65+’ers en van heel 

wat 80+’ers. Dit maakt het moderni-

seren en een grotere medicalisering 

van haar portefeuille mogelijk. Het 

is de bedoeling om de huidige in-

frastructuur te behouden door op 

doordachte manier voldoende mid-

delen te investeren. De uitdaging is 

het betaalbaar houden van deze in-

frastructuur voor onze bewoners, en 

tegelijkertijd te voldoen aan de door 

de directie gestelde eisen.

De valorisatie van de verworven ge-

bouwen houdt rekening met de ge-

dane investeringen met zicht op het 

behoud of het aanpassen van de in-

frastructuur aan de normen. 

Dankzij onze expertise kunnen we 

snel de vereiste niveaus behalen en 

bijgevolg de gedane investeringen 

verder zetten en er rendement uit 

halen.

Operationeel beheer

De residenties die we overnemen 

zijn over het algemeen volledig in 

privéhanden van families die instaan 

voor het operationele beheer. Door 

de integratie van deze teams in onze 

groep kunnen we de winstgevend-

heid in de 12 maanden na de overna-

me opmerkelijk verbeteren dankzij:

•  De professionalisering van de aan-

kopen door het opstellen van ka-

derovereenkomsten met erkende 
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leveranciers. Dankzij de aankoop 

van grote hoeveelheden goederen 

kunnen we grote bedragen bespa-

ren, zonder af te doen aan de kwali-

teit van de producten.

•  professionalisering van het perso-

neelsbeleid. Onze personeelskost 

bedraagt meer dan de helft van 

onze omzet. Het is dus erg belang-

rijk om risico’s te vermijden. Deze 

expertise gaat gepaard met deze 

van het beheer van de vergoeding 

van zorgkosten. Het betreft een erg 

technisch domein dat we perfect 

dienen te beheersen om te voor-

komen dat de vergoeding van de 

zorgkosten niet overeenstemt met 

de daadwerkelijk geleverde dien-

sten.

We begrijpen nu dat de huidige con-

solidatie van de sector niet toevallig 

is, maar een antwoord vormt op een 

normatief kader dat snel evolueert 

om de infrastructuur en de kwaliteit 

van de verstrekte dienstverlening af 

te stemmen op de behoeften van een 

vergrijzende bevolking, waarbij te-

gen 2040 dubbel zoveel mensen hun 

autonomie zullen verliezen.

De uitdaging is 
het betaalbaar 

houden van deze 
infrastructuur 

voor onze 
bewoners, en 
tegelijkertijd  

voldoen aan de 
door de directie 

gestelde eisen.
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Het 
topmanagement 

van VIVALTO 
HOME bestaat 

uit personen 
met de nodige 

ervaring in zowel 
bedrijfsvoering als 
gezondheidszorg.

ONZE CORPORATE 
GOVERNANCE 
ONTWIKKELEN
Naast de ambitie om tegen eind 2020 een 
huisvestigingscapaciteit van ten minste 3.000 
bewoners te realiseren, wenst VIVALTO HOME 
eveneens haar kaderregeling aan te passen en haar 
corporate governance te ontwikkelen.

Sinds VIVALTO HOME in 2009 opge-

richt werd, kent de groep een duur-

zame groei. Het beginnende bedrijf-

je van weleer is vandaag een jonge 

groep die eind 2017 bijna 1.200 per-

sonen tewerkstelde, die samen voor 

ongeveer 2.000 senioren zorgen. 

Het topmanagement van VIVALTO 

HOME bestaat uit personen met de 
nodige ervaring in zowel bedrijfs-

voering als gezondheidszorg, zowel 

in de raad van bestuur als in het direc-

tiecomité.

Intern is vooral de keuze voor een ge-
deelde governance uniek. Daar waar 

de raad van bestuur instaat voor de 

belangrijke strategische richtlijnen, 

legt het directiecomité zich toe op 

het operationele en financiële be-

heer en ontwikkeling. De directrices 

en directeurs van de residenties zijn 

dan weer belast met de dagelijkse be-

stuur en de dagelijkse uitvoering van 

het plan. Ze werken autonoom en zijn 

verantwoordelijk voor hun daden. 

De directie heeft binnen haar eigen 

residentie dezelfde verantwoordelijk-

heden als iemand die aan het hoofd 

staat van een kmo.

De directeur of directrice staat in voor 

de naambekendheid van zijn/haar 

residentie en voor de kwaliteit van de 

geleverde diensten. Hij/zij is verant-

woordelijk voor de horecadiensten 

en de gebouwen. Verder is hij/zij ook 

belast met de externe verstandhou-

dingen van de onderneming met de 

bevoegde lokale en regionale over-

heden, de geneesheren, de OCMW’s 

en alle gesprekspartners van de on-

derneming in de regio in het alge-

meen.

Hij/zij doet hiervoor een beroep op 

een gestructureerd, competent team. 

Als beheerder van het personeels-

beleid dient hij/zij ervoor te zorgen 

dat zijn/haar team, de noden van het 

woonzorgcentrum en de regelgeving 

perfect op elkaar afgestemd zijn.

Hij/zij staat in voor het budgettaire 

beheer van zijn/haar onderneming. 

Dit houdt in dat hij/zij in het kader 

van het begrotingsmodel van de 

groep verantwoordelijk is voor het 

bepalen van de doelstellingen en of 

deze jaarlijks al dan niet behaald wor-

den. Hij/zij is ook verantwoordelijk 

voor de facturatie en het aanwenden 

van het beschikbare kapitaal volgens 

duidelijke, precieze interne regels. 

Hij/zij wordt jaarlijks geëvalueerd. 

Er wordt dan nagegaan of zijn/haar 

doelstelling op betrouwbare wijze 

behaald werden.

Tot slot is hij/zij verantwoordelijk 

voor het invorderen van zijn/haar vor-

deringen; een belangrijke taak bij het 

opmaken van de facturen, hetgeen 

resulteert in nagenoeg 0 % onbetaal-

de facturen. 

Door ieders vaardigheden, initiatie-

ven en bijzonderheden in acht te ne-

men en te benutten, creëren we een 

bedrijfscultuur die we omschrijven 

als ‘intrapreneuriaal’. Elke direc-

teur of directrice dient zich in zijn/

haar woonzorgcentrum te kunnen 

herkennen, zich te doordringen van 

zijn/haar bijzonderheden en deze 

tot leven te doen komen. Het recht-

streekse contact tussen de directies 

van de woonzorgcentra en de direc-

tie van de groep, gecombineerd met 

een financiële verslaggeving op basis 

van eenvoudige, beknopte perfor-

mantie-indicatoren, bevordert de 

communicatie en een snelle besluit-

vorming. 
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OPERATIONELE
STRUCTUUR

Daniel Caille
Chief Executive Officer

Vanessa Weizman
Chief Real Estate Officer

Nicolas Petrovic
Chief Financial Officer

Caroline Herbaut
Deputy COO

Amélie Lanis
Regional Manager

Valérie-Anne Fraylich
Care Manager

Clara Cominotti
Regional Manager

Jean-Philippe Braken
Regional & IS Manager

Anthony Cafmeyer
Supporting Coach

Marianne Decannière
Board & Comex Assistant

Guillaume Raoux
Chief Development 

Officer

Jean-Claude Demeuse
Chief Operations Officer

DirectiecomitéUitvoerend comité

Arnould della Faille
Deputy Chief Development 

Officer

Jacqueline
Reins

Lilas de Bonlez

Allison 
Georges

La Tonnelle

Valérie-Anne 
Fraylich

Vert Bocage

Jean-
Sébastien 

Haydan
Maison Dieu

Les Marronniers

Isabelle 
Georis

Étrier d’Argent

Eric 
Hermal

Les Hirondelles

Charles
Culot
Vivalys

Mireille 
Lecocq

Cottage Rose

Caroline 
Herbaut

Clos des Roses

Amélie
Lanis

Le Centenaire

Clara 
Cominotti

Âge d’Or

Christophe 
Baudot

La Méridienne

Olivier
Basille

Floréal/Vesper

Jean-Philippe 
Braken

Manoir du 
Ménil

Olga
Serikova 

Pic au Vent

Anthony 
Cafmeyer

Brembloem/ 
Stuyvenberg

Philip 
Minnaert
Eigen-Tijd 

Frédéric
Archambeau
L’Âge d’Argent

Marleen 
Marynissen
Molenheide
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DANIEL CAILLE
Voorzitter van de raad van bestuur (en gedelegeerd bestuurder sinds het overlijden van 
Benoît della Faille op 2 april 2018)  
   Daniel Caille is voorzitter van de raad van bestuur van VIVALTO HOME PARTNERS en van de Franse 

groep Vivalto Santé (een groep van privéklinieken in Frankrijk). Voordat hij als medeoprichter aan de 

wieg stond van de groep VIVALTO HOME in 2009, was hij actief als oprichter en CEO van La Générale 

de Santé tijdens zijn mandaat als CEO van de nieuwe vennootschap La Générale de Eaux. Tijdens zijn 

loopbaan is Daniel Caille van 1978 tot 1995 ook actief geweest als professor aan de École Nationale des 

Ponts et Chaussées, van 1997 tot 2000 als algemeen adjunct-directeur van de groep Vivendi, in 2001 

als CEO van La Poste en in 2003 als CEO van Dexia Credit Local. Daniel Caille behaalde een diploma aan 

de Franse École Polytechnique en aan de École Nationale des Ponts et Chaussées

BENOÎT DELLA FAILLE
Gedelegeerd Bestuurder (tot zijn overlijden op 2 april 2018)  
    Medeoprichter van VIVALTO HOME Benoît della Faille had jarenlange ervaring in het oprichten en 

ontwikkelen van ondernemingen. Naast VIVALTO HOME, dat in 2009 het levenslicht zag als solide en 

duurzaam antwoord om het kapitaal van de beleggers in stand te houden, was hij sinds 1999 eveneens 

Chairman en CEO van Private Equity Tuledor, dat kmo’s helpt te groeien met particuliere financiering.

   Hij studeerde af aan het ICHEC en was eveneens Chairman van Jonckers Translation & Engineering, 

bestuurder van verschillende ondernemingen en vzw’s en maakte deel uit van het investeringscomité 

van het investeringsfonds E-Capital II.

   Hij startte zijn carrière bij Cap Gemini Belgium, om daarna de rangen van CSC Belgium te vervoegen. 

Vervolgens stichtte hij On Site, een dienst- en adviesverleningsonderneming op gebied van informati-

ca, waar hij van 1993 tot 2001 aan het hoofd stond en de fusie met de op de beurs van Parijs genoteerde 

groep AUSY in goede banen leidde. Daarna herstructureerde hij de groep Sablon Distribution, om zo 

van 2004 tot 2008 de financierings- en groeicapaciteit te kunnen ontwikkelen. 

GUILLAUME RAOUX
Bestuurder
   Guillaume Raoux is algemeen directeur ontwikkeling van de groep VIVALTO HOME. Daarenboven is 

hij sinds 2006 een van de investerende directeurs van Vivalto SAS, een Franse vennootschap die zich 

bezighoudt met het ontwikkelen en financieren van rusthuizen in Italië en de Benelux. Voordat hij zich 

specialiseerde in de private equity-sector, was dhr. Raoux 13 jaar lang actief als professioneel tenniss-

peler (beste klassement: 33e plaats op de wereldranglijst). Hij behaalde een MBA aan het HEC Paris. 

RAAD
VAN BESTUUR
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ARNOULD DELLA FAILLE
Bestuurder
   Tussen 2010 en 2013 was Arnould della Faille CEO en bestuurder van Armonea Group Belgium. Eerder 

was hij Vice President Europe van USG People France-Luxembourg.

   Als vicevoorzitter van Femarbel (Professionele Federatie van Rustoorden) riep hij eveneens een vast-

goedfonds voor de zorg in het leven. Hij is tevens bestuurder van de International School of Brussels.

*ANTOINE BODET
Bestuurder
   Antoine Bodet verwierf een grondige kennis van de gezondheids-, luxe- en mediasector. Hij studeerde 

af aan het ESCEM en behaalde een MBA aan Saint-Louis University. Na een eerste ervaring als fusie- en 

overnameadviseur bij COFINGEST en vervolgens als expert in ‘capital investment’ bij IDPC, legde hij 

zich vanaf 2000 toe op LBO en ‘capital development’ transacties bij Alliance Entreprendre.

   Hij maakt deel uit van het directiecomité en is verantwoordelijk voor de lokale investeringsfondsen (FIP).

*PEDRO DE BOECK
Bestuurder
   Pedro de Boeck, actief belegger en bestuurder van ondernemingen sinds 1995 (waaronder Iscal Sugar, 

Warcoing, Pluris Investments, Be Green trading…) heeft 30 jaar ervaring op het gebied van Manage-

ment Consulting en Private Equity. Hij werkte 15 jaar bij McKinsey & Company (waar hij partner was van 

1999 tot 2007) en werkte in een ver verleden eveneens bij Strategic Planning Associates in Londen en 

Singapore.

*MIGUEL REYNDERS
Bestuurder
    Juridisch en fiscaal adviseur Miguel Reynders is gespecialiseerd in internationale fusies, overnames en 

joint ventures, nationale en internationale fiscale strategieën, het oprichten van holdingstructuren en 

het adviseren van ngo’s.

   Hij startte zijn carrière als advocaat aan de balie van Brussel, waarna hij Senior Tax Consultant werd 

bij PwC om vervolgens Reynders & C° in België en Stratego Trust in Luxemburg op de richten, waar hij 

partner is.

*JO SANTINO
Bestuurder
   Jo Santino werkte als bedrijfsauditeur en revisor bij Arthur Andersen in Brussel, Milaan en Luxem-

burg. Hij vervoegde daarna de rangen van Copeba Group in Brussel en werd gedelegeerd bestuurder 

van Mosane (beursgenoteerde dochteronderneming van de groep) alvorens hij aan de slag ging bij 

Luxempart, waar hij in 2001 dochteronderneming Indufin uit de grond stampte, gespecialiseerd in 

‘capital development en buy-outs’. 

   Vandaag is hij als bestuurder belast met het dagelijkse bestuur, lid van het directiecomité van Luxem-

part en bestuurder bij l’Union Wallonne des Entreprises.

* Niet-uitvoerende bestuurders
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BENOÎT DELLA FAILLE
Chief Executive Officer (tot zijn overlijden op 2 april 2018)
   Benoit della Faille was medeoprichter en Chief Executive Officer van de VIVALTO HOME groep sinds 

2009. In die functie nam hij deel  aan en coördineerde hij de uitvoering van de door de raad van be-

stuur gekozen strategie.

   Na zijn vroegtijdige overlijden op 2 april 2018 werd door de raad van bestuur snel een nieuw governance- 

model ingevoerd. Daniel Caille nam de functie van CEO over op 2 april 2018.

GUILLAUME RAOUX
Chief Development Officer
   Guillaume Raoux is Chief Development Officer van de groep VIVALTO HOME. In die functie is hij sinds 

de oprichting in 2009 belast met de verdere ontwikkeling van de groep.

   Voor meer informatie over zijn professionele traject, verwijzen we naar zijn curriculum vitae in het 

onderdeel ‘Raad van bestuur’ op pagina  35.

GUY EGGERMONT 
Chief Financial Officer
   Guy Eggermont was sinds 2010 de Chief Financial Officer van de groep VIVALTO HOME en ging op 31 

december 2017 op pensioen. Guy Eggermont heeft nagenoeg 30 jaar ervaring als CFO.

   Hij bezit een Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UCL) en een MBA (KUL) en was 

Managing Director van Jonckers Translation & Engineering (2010-2013), medeoprichter, bestuurder en 

CFO van Odyssey Group en Odyssey Financial Technologies, een van ’s werelds belangrijkste spelers 

inzake ‘private banking & asset management systems’ (1996-2009), bestuurder en CFO Continental 

Europe bij Midas Kapiti and B.I.S. Systems PLC (1989-1995) en Head of Overseas Division bij AB INBEV 

(1984-1989).

NICOLAS PETROVIC
Chief Financial Officer (met ingang van 1 januari 2018)
   Nicolas Petrovic is CFO van de groep VIVALTO HOME. Voordat hij bij Vivalto kwam, was dhr. Petrovic 

actief bij Altran: eerst in verschillende verantwoordelijke financiële functies, zowel in de Benelux als in 

Oost-Europa, om vervolgens gedurende drie jaar de functie van CFO Benelux te bekleden. Daarvoor 

werkte hij bij Leonidas en KPN Belgium. Hij startte zijn beroepsloopbaan als auditeur bij Deloitte. Hij 

behaalde een Master Business Management aan de ICHEC Brussels Management School. 

UITVOEREND COMITÉ
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JEAN-CLAUDE DEMEUSE
Chief Operations Officer 
   Jean-Claude Demeuse is van bij de oprichting COO van de groep VIVALTO HOME. Hij heeft een diploma 

als verpleegkundige van het HEPL Luik. Verder is hij ook actief als CEO en bestuurder bij de firma Del-

ta-Compo, een onderneming voor IT-consultancy en -beheer die medische software ontwikkelt. 

 

ARNOULD DELLA FAILLE
Deputy Chief Development Officer
   Arnould della Faille is Deputy Chief Development Officer van de VIVALTO HOME groep sinds 2015 en 

belast met de ontwikkeling van de groep in Vlaanderen om van VIVALTO HOME een nationaal netwerk 

van woonzorgcentra te maken.

   Voor meer informatie over zijn professionele traject, verwijzen we naar zijn curriculum vitae in het on-

derdeel ‘Raad van bestuur’ op pagina  36.

VANESSA WEIZMAN
Chief Real Estate Officer
   Vanessa Weizman vervoegde de rangen van VIVALTO HOME in 2015 om de doeltreffendheid van het 

goederenbeheer te verbeteren en de bouw- en renovatiewerken te superviseren. 

    Ze startte haar carrière als interieurarchitecte (ze behaalde haar diploma aan St-Luc) en projectbeheer-

der bij Luz Interiors en De la Salle promotion. Vervolgens ging ze bij Armonea aan de slag, eerst als 

Project Leader & Facility Coordinator Brussels & Wallonia, en vervolgens als Project Leader & Concept 

Manager.
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CONTACTPERSONEN
VIVALTO HOME PARTNERS SA
Rue Aristide Briand 1,
L-1263 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg

VIVALTO HOME BELGIUM SA
Domeinlaan, 13 - 1190 Vorst
T. 02/663.50.27
info@vivaltohome.com
vivaltohome.com
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BRUSSEL
Floréal
Floréallaan, 53
1180 Ukkel
T. 02/343.74.58
floreal@vivaltohome.com

Vesper 
Domeinlaan, 13
1190 Vorst
T. 02/346.13.38
vesper@vivaltohome.com

Vivalys
Woluwelaan 106-108 
1200 Brussel
Telefoon
T. 02/302.56.00
vivalys@vivaltohome.com

VLAANDEREN
Brembloem
Patrijzenstraat 112
9940 Evergem
T. 09/296.39.00
administratiebrembloemstuivenberg@vivalto-
home.com

Eigen-Tijd
Doornenstraat 12
8520 Kuurne
T. 056/65.08.50
eigentijd@vivaltohome.com

Molenheide WZC  
Turnhoutsebaan 611
2110 Wijnegem
T. 03/353.18.80
molenheidewzc@vivaltohome.com

Stuivenberg
Elslo 44-48
9940 Evergem
T. 09/253.12.67
administratiebrembloemstuivenberg@vivalto-
home.com

WALLONIË
L’Age d’Argent
Rue de la Forêt 66
6970 Tenneville
T.084/45.53.30
agedargent@vivaltohome.com 

L’Age d’Or
Rue de Marche, 89
6600 Bastogne
T. 061/21.55.79
agedor@vivaltohome.com

Les Ardenelles
Rue Ardenelle, 35-37
5140 Sombreffe
T. 071/88.09.19
ardenelles@vivaltohome.com

CONTACTPERSONEN



Aux Hirondelles
Voie de l’Ardenne, 77-79
4053 Embourg
T. 04/239.82.20
auxhirondelles@vivaltohome.com

Au Vert Bocage
Rue du Plope, 12
4431 Loncin
T. 04/246.70.70
auvertbocage@vivaltohome.com

Aux Lilas de Bonlez 
Bas-Bonlez 57
1325 Bonlez
T. 010/84.14.24
auxlilas@vivaltohome.com

Le Centenaire
Rue Gendebien, 186
6200 Châtelet
T. 071/39.54.12
centenaire@vivaltohome.com

Le Clos des Roses
Rue des Ecoles, 53
4171 Poulseur
T. 04/380.11.91
closdesroses@vivaltohome.com

Cottage Rose
Rue Méaroulle, 1 
4000 Liège 
T. 04/254.14.19
cottagerose@vivaltohome.com

L’Etrier d’Argent
Rue Ardenelle, 35-37
5140 Sombreffe
T. 071/88.82.84
etrierdargent@vivaltohome.com

La Maison Dieu
Rue Ernest Gilot, 67
4520 Antheit
T. 085/23.14.30
maisondieu@vivaltohome.com

Le Manoir du Ménil
Rue du Buissenet, 8-10
7604 Brasmenil
T. 069/67.29.29
manoir@vivaltohome.com

Le Marronnier
Rue de Huy, 114
4530 Villers-Le-Bouillet
T. 085/23.62.83
marronnier@vivaltohome.com

La Méridienne
Rue du Village, 13
5081 Meux
T. 081/55.94.20
lameridienne@vivaltohome.com

Le Pic au Vent
Rue le Moulin 65
7500 Tournai
T. 069/84.19.00
picauvent@vivaltohome.com

La Tonnelle
Rue de Landen, 107
4280 Hannut 
T. 019/63.06.00
latonnelle@vivaltohome.com

Dit activiteitenverslag is uitgegeven door Vivalto Home Partners SA, de holdingmaatschappij van de groep Vivalto Home, die zijn 
maatschappelijke 

zetel heeft op het adres Rue Aristide Briand 1, L-1263 Luxemburg, en heeft betrekking op de activiteiten van Vivalto Home Partners SA 
en haar dochterondernemingen (samen gedefinieerd als «Vivalto Home») voor het boekjaar 2016.

Vivalto Home Partners S.A. is een holding in de zin van art. 2, §3, (a) van richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleg-
gingsinstellingen. Vivalto Home Partners S.A. heeft de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) bijgevolg niet verzocht 
om te worden vergund als alternatieve beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht krachtens de wet van 12 juli 2013 met betrekking 
tot de beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen.
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VIVALTO HOME PARTNERS SA

rue Aristide Briand 1
L-1263 Luxemburg

Voor meer inlichtingen:  
info@vivaltohome.com

www.vivaltohome.com
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